
Silniki BLDC serii X-TOR

Zalety:
• kompaktowy, całkowicie zamknięty motoreduktor z silnikiem BLDC 
• zasilanie jednofazowe 230VAC poprzez dedykowany sterownik
• współpracuje z precyzyjnymi przekładniami walcowymi o dużym 

dopuszczalnie przenoszonym momencie mechanicznym
• dwukrotnie zwiększona żywotność przekładni 
• wysoki stopień ochrony: IP65 zgodnie z normą EN 60529

  Cechy silnika BLDC:
• silnik bezszczotkowy (BLDC) z uzwojeniem jednofazowym stojana 230VAC
• wirnik z magnesu trwałego, ułożyskowany w łożyskach o małym luzie i 

smarowanych specjalnym smarem wysokotemperaturowym
• napięcie zasilające podłączane bezpośrednio kablem ze sterownika
• wydawana moc silnika: od 10W do 90W w zależności od typu silnika BLDC
• max pobierany prąd od 0,4A do 1,45A ( wartość skuteczna )
• obroty nominalne w strefie pracy ciągłej: 2000obr/min
• max moment na wale silnika BLDC od 0,5Nm do 0,45Nm 
• sygnał zwrotny z czujnika Hall'a zamontowanego w silniku
• wyprowadzenie zasilania uzwojeń oraz sygnału zwrotnego poprzez kabel 

wyprowadzony z silnika ze złączem typu Molex
• silnik produkowany w 3 rozmiarach:

- seria 6 (60mm) o mocy 10W
- seria 8 (80mm) o mocy 25W
- seria 9 (90mm) o mocach 40W i 90W

• wałki wyjściowe ścięte o średnicy 6mm ze ścięciem 0,5mm x 20mm w wersji 
samodzielnego silnika lub specjalne z zębami ukośnymi do podłączenia ze 
wzmocnionymi przekładniami 

• praca ciągła S1 w granicach dopuszczalnego momentu ( możliwość 
przeciążenia do 120% momentu nominalnego przez 5 sek pracy )

• dedykowany do napędów o bardzo dużej bezwładności
• klasa izolacji  “E” (1200C)

  Cechy dedykowanego sterownika motoreduktora:
• dedykowany sterownik do silników BLDC serii X-TOR
• zasilanie 1 x 230VAC 50Hz
• zapewnia regulację prędkości obrotowej silnika w zakresie od 100obr/min do 

2000obr/min ( prędkość ta jest stabilna nawet przy dużych zmianach 
obciążenia na wałku przekładni ) - regulacja z panela kontrolnego

• posiada na panelu przełącznik uruchamiający silnik BLDC (Start/Czuwanie) 
• zapewnia płynną zmianę kierunku wirowania wirnika silnika
• możliwe ustawienie łagodnego startu w ustawianym czasie od 0,5 do 15sek

oraz łagodnego hamowania również w czasie od 0,5 do 15 sek (ustawienia 
dostępne z panela kontrolnego)

• na panelu umieszczono kontrolkę pracy oraz alarmu
• posiada terminal sygnałów zewnętrznych zapewniający zdalną regulację 

prędkości obrotowej, start/stop silnika oraz zmianę kierunku wirowania 
• na terminalu tym wyprowadzony jest również sygnał alarmowy oraz impulsy 

zsynchronizowane z obrotami wirnika do zewnętrznej kontroli prędkości
• posiada funkcje zabezpieczające przed:

- przeciążeniem powyżej 120% obciążenia nominalnego powyżej 5sek
- przed podniesieniem napięcia silnika powyżej 120% napięcia nominalnego
- przed obniżeniem napięcia silnika o 30% napięcia nominalnego i więcej
- przed rozłączeniem obwodu sygnału zwrotnego z czujnika Hall'a
- zbezpieczenie przed przekroczeniem obrotów silnika powyżej 2800obr/min
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Silniki BLDC serii X-TOR

  Cechy wzmocnionej przekładni motoreduktora:
• typowa obudowa przekładni jak w standardowych seriach S6, S8 i S9
• standardowo zastosowane wszystkie łożyska kulkowe zapewniające 

odporność na krótkotrwałe udary mechaniczne
• wszystkie kółka zębate przekładni są dodatkowo nawęglone
• smarowanie przekładni specjalnym smarem wysokotemperaturowym co w 

zestawieniu ze specjalną konstrukcją zapewnia bardzo cichą pracę
• dostępne 4 przełożenia od 1/5 do 1/20 dla przekładni dwustopniowej co daje 

od 100 do 400 obr/min, 3 przełożenia od 1/30 do 1/100 dla przekładni 
trójstopniowej co daje od 20 do  66.6obr/min oraz 1 przełożenie 1/200 dla 
przekładni czterostopniowej co daje 10obr/min na wałku wyjściowym

• maksymalny dopuszczalny moment mechaniczny na wałku wyjściowym 
przekładni wynosi 30Nm i zawiera się w zakresie od 0,22Nm do 30Nm

• bardzo ważne jest, aby nie przekraczać dopuszczalnych sił poprzecznych i 
osiowych na wałkach wyjściowych przekładni motoreduktorów, które wynoszą 
odpowiednio dla siły poprzecznej W1(W2) oraz siły osiowej ( patrz rys. str.2): 
- seria S6 od  100N(150N) do 200N(300N) oraz 40N
- seria S8 od  200N(250N) do 450N(550N) oraz 100N
- seria S9 od  300N(400N) do 500N(650N) oraz 150N

• obudowa przekładni satelitarnej prostopadłościenna jest wykonana w wersji 
B14 – mocowanie od strony wałka wyjściowego

• wałek wyjściowy pełny o średnicy 10mm z wycięciem na klin 4 x 4 x 25mm

  Uwaga:
• doboru konkretnego serwomotora w zależności od wymaganych parametrów 

elektryczno-mechanicznych dokona specjalista działu motoreduktorów

                                       Siły poprzeczne na wałku przekładni motoreduktora serii X-TOR:
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